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تـوطــــــــــــــئـة

أيها الشاب، أّيتها الشابة

«مبروك النجاح في الباكالوريا»

جانب  فإلى  التشغيل.  رهانات  لكسب  المفضلة  منظومتك  هي  المهني  التكوين  منظومة  إن 
التوجيه الجامعي إلى إحدى مؤسسات التعليم العالي فإن لك فرصا أخرى توفرها لك الوكالة 

التونسية للتكوين المهني بأحد المراكز الراجعة لها بالنظر لنيل شهادات منظرة تمكنك من:
 

•  اكتساب الكفايات والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل 
•  تكوين في اختصاصات تدعم حظوظ اإلندماج في الحياة النشيطة 

•  اكتساب القدرة على المبادرة في بعث المشاريع واالنتصاب للحساب الخاص 
•  الحصول على مؤهل التقني السامي (BTS) منظر ومصنف في المستوى الرابع من سلم 

الوظائف الوطني
بفضل  مهنّيا  واالرتقاء  الشهادات  سلم  في  والتدّرج  التكنولوجية  التغيرات  مواكبة    •

الّتكوين المستمر.
المؤسسات  صلب  الدورية  التربصات  بفضل  والتطبيقي  النظري  التكوين  بين  المزج    •

اإلقتصادية

لعلك تتساءل...

كيف يمكنك الحصول على مؤهل التقني السامي؟

•  مّدة الّتكوين: من سنتين إلى سنتين ونصف، حسب االختصاص
•  مجاالت الّتكوين:

                   مجال الّتكوين العام: ويمكنك من إكتساب الحد المطلوب في مجاالت:
الّلغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية   -

الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية، وتربية بدنية  -
الحقوق والواجبات: قانون الشغل، وثقافة المحيط والتحكم في الطاقة  -

الثقافة الرقمية وروح المبادرة  -
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             مجال االختصاص: 
الكفايات  كسب  من  تمكنك  وهادفة  ومتنوعة  متعددة  اختصاصات 
والمهارات الضرورية التي تستوجبها المهنة المستهدفة حسب متطلبات 

سوق الشغل. 

ماهي أهداف هذا الدليل؟

يهدف هذا الدليل إلى:

•  إعالمك بــ :
التقني  مؤّهل  على  الحصول  إلى  تفضي  التي  المهني  الّتكوين  اختصاصات  مختلف   -

الّسامي
مراكز الّتكوين المعنية بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي وإجراءات االلتحاق   -

بها
تعريف المهنة المستهدفة لكل اختصاص ومحتوى التكوين  -

  هل تعلم؟

•  أن الترّشح للتسجيل في المراكز المبينة بالدليل مفتوح لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا
•  أن السنة الّتكوينية 2015-2016 تتضمن دورتين رئيسيتين للتسجيل:دورة سبتمبر 2015 ودورة 

فيفري 2016
للتراتيب  بالمراكز طبقا  أو  بالوحدات  المبيت والمطعم سواء  االنتفاع بخدمات  بإمكانك  أنه    •

المعمول بها 
بإحدى  مسجال  كنت  إذا  شهريا،  60د  قدرها  مهني،  تكوين  بمنحة  االنتفاع  بإمكانك  أنه   •

اإلختصاصات ذات األولوية طبقا للتراتيب المعمول بها . 

للحصول على معلومات إضافية يمكنك اإلتصال بمراكز التكوين المعنية أو على موقع الواب 
اإلجتماعي  التواصل  شبكة  على  أو    www.atfp.tn المهني  للتكوين  التونسية  للوكالة 
 Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle :(الفايسبوك) الرسمية للوكالة

الصفحة الرسمية 
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مراكز التكوين 
المهني
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واليـة تـونس 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز مّدة 
الّتكوين

 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء 
وصيانة المعدات البيوطبية بتونس

العنوان : عدد 45، شارع 9 أفريل 1000 تونس
الهاتف: 71569845/71563621

الفاكس: 17569966
البريد اإللكتروني

  csfemeb.tunis@atfp.tn

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 
بتونس

العنوان : عدد 1، نهج فاس رأس الطابية 1068 
تونس

الهاتف :  71220822
الفاكس: 71220832

 csfh.tunis@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في الصناعات 
اإللكترونية والكهربائية بتونس

العنوان : شارع اجليش الوطني العمران 1005 
تونس

الهاتف : 71898277
الفاكس: 71898253

البريد اإللكتروني: 
 cs�ee.tunis@atfp.tn

المركز القطاعي للتكوين في االتصاالت
بحي الخضراء

العنوان : عن طريق آالن سافاري 1003 حي اخلضراء
الهاتف : 71771647
الفاكس: 71809676

البريد اإللكتروني:  
csft.elkhadra@atfp.tn

المركز القطاعي للتكوين في الصناعات 
الغذائية بحي الخضراء

العنوان : عن طريق آالن سافاري 1003 حي 
اخلضراء

الهاتف : 71809086
الفاكس: 71773219

البريد اإللكتروني: 
 cs�aa.elkhadra@atfp.tn

تقني سام في صيانة 
المعدات  البيوطبية

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس

تقني سام في تقنيات 
التصميم للصناعة 

اإللكترونية
تقني سام في تقنيات 

اإلنتاج للصناعة 
اإللكترونية

تقني سام في اآللية 
واإلعالمية الصناعية

تقني سام في البنى 
التحتية والشبكات

تقني سام في التسويق 
والوسائل متعددة 

الوسائط

تقني سام في التصرف 
في الصيانة الصناعية

تقني سام في مراقبة 
الجودة في الصناعات 

الغذائية

تقني سام في التغليف 
والتعبئة في الصناعات 

الغذائية

تقني سام في التصميم 
واإلبتكار في صناعة 

المالبس

تقني سام في أساليب 
صناعة المالبس

العلوم التقنية / رياضيات/ 
العلوم  تجريبية /العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية / إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية 
العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية
العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف

رياضيات / العلوم  تجريبية/ 
رياضة

ارياضيات / العلوم  تجريبية/ 
رياضة

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

تقني سام في كهرباء 
البناء

2.5

2.5

2

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

20

0

32

3216

32

32

43

35

16

22

0

32

32

86

51

16

0

18

0

035

16

32

16

18
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واليـة تـونس 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 
الصناعية بالوردية

العنوان : كلم 2 طريق سوسة ديبوزفيل 1009 
الوردية

الهاتف : 71496064
الفاكس: 71496047

البريد اإللكتروني: 
  csfmi.elouardia@atfp.tn

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء
بحلق الوادي

العنوان :عدد 18، شارع الهادي شاكر 
2060 حلق الوادي

الهاتف : 71737284
الفاكس: 71737285

البريد اإللكتروني:  
 csfh.goulette@atfp.tn

المركز القطاعي للتكوين في مهن 
الخدمات بقمرت

العنوان : كلم 6 طريق رواد – 2078 
قمرت

الهاتف : 71918096
الفاكس: 71918027

البريد اإللكتروني : 
 csfmt.gammarth@atfp.tn

  المركز القطاعي للتكوين في البناء 
و توابعه بابن سينا
العنوان : قرب منتزه ابن سيناء

الهاتف :  71373811/71373815
الفاكس: 71373809

البريد اإللكتروني: 
csfba.ibnsina@atfp.tn

تقني سام في التصرف 
في الصيانة الصناعية

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس 

تقني سام في 
المحاسبة والمالية

تقني سام في التجارة

تقني سام في التجارة 
الدولية

مساعد مديرية

تقني سام في تكييف 
الهواء

مسير أشغال بناء

تقني سام في البيئة 
والطاقة إختصاص حراري 

وصحي

تقني سام في تطوير 
األنظمة الذكية 

واإلعالمية الصناعية

تقني سام في التصميم 
واالبتكار في صناعة 

المالبس

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف

اقتصاد وتصرف / رياضيات
/ العلوم  تجريبية

كافة الشعب

كافة الشعب

اكافة الشعب

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية 

كافة الشعب

كافة الشعب

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

2.5

2.5

2.5

16

700

88

0

0

0

32

0

0

53

70

48

16

32

16

16

16

6464

16

32
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واليـة منوبة  

واليـة بن عـروس  

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في األشغال 
العمومية بالمرناقية

العنوان : سيدي علي احلطاب 2071 
املرناقية

الهاتف : 71532430
الفاكس: 71532432

 csftp.mornaguia@atfp.tn : البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في 
اإللكترونيك بالدندان

العنوان : عدد 7، نهج السرول ص ب -70 
2011 الدندان

الهاتف : 71606967
الفاكس: 71606759

 csfe.denden@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في 
اإلكساء بمنوبة

العنوان: عدد 18، نهج ابن أبي الضياف 
2010 منوبة

الهاتف : 71608190
الفاكس: 71608588

البريد اإللكتروني: 
 csfh.manouba@atfp.tn

مسير أشغال عمومية

تقني سام في اآللية 
واإلعالمية الصناعية

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس

تقني سام في أساليب 
صناعة المالبس

تقني سام في التصميم 
واالبتكار في صناعة 

المالبس

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

اقتصاد وتصرف /رياضيات
/ العلوم  تجريبية

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية

2

2

2.5

2.5

2.5

64

3216

32

16

0

16

2914

64

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن 
عروس

العنوان: عدد 6، نهج فرحات حشاد 2013 بن عروس
الهاتف : 71381847
الفاكس: 71383582

 csfb.benarous@atfp.tn :البريد اإللكتروني
 

االمركز القطاعي للتكوين في مهن 
الخدمات بحمام األنف

العنوان : عدد 35، نهج الطاهر بن عاشور 2050 
حمام األنف

الهاتف : 71292711
الفاكس: 71210870

البريد اإللكتروني: 
 csfmt.hammamlif@atfp.tn

مسّير أشغال بناء

تقني سام في 
المحاسبة والمالية

مساعد مديرية

تقني سام في التجارة

تقني سام في التجارة 
الدولية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية /اقتصاد وتصرف
2

2.5

2.5

2.5

2.5

16

320

0

0

16

16

32

0

48
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واليـة بن عـروس 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في مهن 
النقل واللوجستيك ببرج السدرية

العنوان: محطة األرتال 2084 برج السدرية
الهاتف : 71410925
الفاكس:71410928

 csftl.borjcedria@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في 
الميكاترونيك ببرح السدرية

العنوان: محطة األرتال 2084 برج السدرية
الهاتف : 71411120
الفاكس: 71411420

 csfm.borjcedria@atfp.tn : البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في النسيج 
ببئر القصعة

العنوان :املنطقة الصناعية بئر القصعة  نهج 
حسني باي ص ب 19 - 2059 بن عروس

الهاتف : 71382899
الفاكس: 71383526

 csftb.birelkassaa@atfp.tn : البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين والتقنيات 
التطبيقية في الجلد بمقرين

العنوان: شارع احملطة 2014 مقرين الرياض
الهاتف : 71433743
الفاكس: 71426597

 csftac.megrine@atfp.tn :البريد اإللكتروني

لوجستيكي في التوزيع

تقني سام في اآللية 
واإلعالمية الصناعية

تقني سام في كهرباء 
البناء

تقني سام في التجارة

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس

تقني سام في الجودة 
في إنتاج األحذية

تقني سام في االتصاالت 
اختيارإعالمية

تقني سام في تصميم 
وصناعة القوالب واألدوات

اقتصاد وتصرف / العلوم  
تجريبية / رياضيات

العلوم التقنية / رياضيات
/ العلوم  تجريبية

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

العلوم التقنية /رياضيات / 
العلوم  تجريبية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية 
العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية

2

2

2.5

2

2.5

2.5

2.5013

48 48 2.5

80

3232

1616

1212

64

6464

80

64

واليـة بنزرت 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في التركيب 
المعدني بمنزل بورقيبة

العنوان: بئر طعشون ص ب 242 – 7050 
بورقيبة  منزل 

الهاتف: 72470788 
الفاكس: 72472466

البريد اإللكتروني: 
csfcm.menzelbourguiba@atfp.tn

تقني سام منسق في 
اللحام

تقني سام في التركيب 
المعدني

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية

2.5

2.5

0

0

32

16
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واليـة نــــابــــل 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في البناء 
بسليمان

العنوان: طريق الشاطئ 8020 سليمان
الهاتف : 72290458
الفاكس: 72391224

 csfb.soliman@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في الجلود 
واألحذية بتازركة

العنوان : املنطقة الصناعية املزرعة ص ب 
73 مكتب البريد 8024 تازركة

الهاتف : 72225377
الفاكس: 72225103

csfcc.tazarka@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 
بنابل

العنوان: احلي الصناعي طريق تونس 8000 
نابل)ص ب 153(

الهاتف:72222552
الفاكس:72271017

csfm.nabeul@atfp.tn  :البريد اإللكتروني
 

مسّير أشغال بناء

تقني سام في إنتاج 
األحذية 

تقني سام في تكييف 
الهواء

تقني سام في تكييف 
الهواء

تقني سام في كهرباء 
البناء

تقني سام في التصرف 
في الصيانة الصناعية

العلوم التقنية/ رياضيات/ 
العلوم  تجريبية  /العلوم  

إعالمية / إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية / رياضيات/ 
العلوم  تجريبية /العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  
إعالمية  / إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية / رياضيات  / 
العلوم  تجريبية/ اقتصاد 
وتصرف/ العلوم  إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية/ العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية/ رياضيات/ 
العلوم  تجريبية/ العلوم  

إعالمية

2

2

2.5

2.5

2.5120

1616

   16 16 2

1616

48

160

0

واليـة جنـدوبة 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 
الفندقية بطبرقة

العنوان :  كلم 7 طريق تونس ص ب 348 
8110- طبرقة

الهاتف : 78672030
الفاكس: 78672029

csfmh.tabarka@atfp.tn :البريد اإللكتروني
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تقني سام في التجارة

تقني سام في 
المحاسبة والمالية

مساعد مديرية

تقني سام في التجارة 
الدولية

واليـة سليــــانــــة 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في مهن 
الخدمات بسليانة

العنوان :  نهج فرحات حشاد 6100 سليانة
الهاتف : 78870951
الفاكس: 78872808

   csfmt.siliana@atfp.tn :البريد اإللكتروني 

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

2.5160

اقتصاد وتصرف/ رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

اعالمية
2.5160

2.5016

2.5016

واليـة ســــــوسة 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في 
اإللكترونيك بسوسة

 العنوان : طريق الزاوية حي العوينة  ص ب  
466 -    4000  سوسة

الهاتف : 73231826/73235533
الفاكس: 73235533

 csfe.sousse@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في اللحام 
واآللية والبالستيك بسوسة

العنوان : طريق  الطفالة 4029 سوسة
الهاتف : 73232417
الفاكس: 73233044

 csfsp.sousse@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في مهن 
الخدمات بسوسة

العنوان : شارع ابن خلدون طريق املنستير 
ص ب 656 4003- سوسة 

الهاتف : 73383979/73382600
الفاكس: 73383830

 csfmt.sousse@atfp.tn :البريد اإللكتروني

تقني سام في اآللية 
واإلعالمية الصناعية

تقني سام في تصميم 
وصناعة القوالب واألدوات

تقني سام في صيانة 
الميكاترونيك

تقني سام في صناعة 
البالستيك

تقني سام في المحاسبة 
والمالية

تقني سام في التجارة

مستشار حريف بمراكز 
النداء

تقني سام في التجارة 
الدولية

مساعد  مديرية

تقني سام في صيانة 
تجهيزات صناعة

 البالستيك

تقني سام في صيانة 
الميكاترونيك

تقني سام في االتصاالت
اختيار إعالمية

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

   0

53

35

16

53

18

0

0

0

0

6464

2.5010

العلوم التقنية /  رياضيات/ 
العلوم  تجريبية/ العلوم  إعالمية

248

43

14

12

43

0

0

10

0

العلوم التقنية  / رياضيات / 48
العلوم  تجريبية / العلوم  إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات

العلوم التقنية/  رياضيات

العلوم التقنية / رياضيات/ 
العلوم  تجريبية/العلوم  إعالمية

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

اقتصاد / رياضيات
العلوم  تجريبية/ العلوم  اعالمية

العلوم التقنية /  رياضيات /العلوم  
تجريبية /العلوم  إعالمية
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واليـة المـنستير 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في مهن 
الخشب بالمنستير

العنوان : شارع  األرض ص ب 79 5000- املنستير 
الهاتف : 73501272
الفاكس: 73501894

البريد اإللكتروني: 
 csfmb.monastir@atfp.tn

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 
بالمنستير

العنوان : شارع األرض ص ب 88 5000- املنستير 
الهاتف : 73504400
الفاكس: 73504401

 csfh.monastir@atfp.tn:البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في مهن 
الصناعة بخنيس

العنوان: نهج قرطاج طريق جمال 5100 خنيس
الهاتف:73534650

الفاكس: 73534651
csfmi.khnis@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 
والزرد ببنبلة

العنوان: نهج طارق إبن زياد 5021 بنبلة
الهاتف: 73478148

الفاكس: 73478002
csfhb.bembla@atfp.tn  :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في النسيج 
بقصر هالل

العنوان: طريق اجلمال 5070 قصر هالل
الهاتف: 73452330
الفاكس:73452330

البريد اإللكتروني:  
csft.ksarhellal@atfp.tn

تقني سام في دراسة 
وتصميم األثاث

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس

تقني سام في تطوير 
األنظمة الذكية 

واإلعالمية الصناعية

تقني سام في الصيانة 
الصناعية إختيار صيانة 

األنظمة اآللية

تقني سام في التصميم 
واإلبتكار في صناعة 

المالبس

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس

تقني سام في التصميم 
واإلبتكار في صناعة 

المالبس

تقني سام في أساليب 
صناعة المالبس

العلوم التقنية / رياضيات/ 
العلوم  تجريبية /العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية / إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية/  رياضيات/ 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية

العلوم التقنية/  رياضيات
/ العلوم  تجريبية/  العلوم  

إعالمية / اقتصاد وتصرف

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

كافة الشعب

تقني سام في التصرف 
في إنتاج الخشب واألثاث

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2.5

2.5

2.5

2.516

16

16

1632

32

14

32

16

0

14

16

160

80

16

16

0
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واليـة صـفاقس 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 
محمد علي صفاقس

العنوان :  ص ب 51 كلم 3 طريق املهدية 3099 
البستان صفاقس

الهاتف : 74236786/74438761
الفاكس: 74236786

 csfh.sfax@atfp.tn :البريد اإللكتروني

المركز القطاعي للتكوين في 
اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس
العنوان : 20، نهج مختار الزيادي 3021 ساقية 

الزيت صفاقس

الهاتف : 74254232
الفاكس: 74254232

البريد اإللكتروني: 
 csfe.sakietezzit@atfp.tn

مركز الّتكوين والتدريب المهني بباش 
حامبة صفاقس

العنوان:  67 نهج علي باش حامبة  صفاقس 
3000 (قرب معرض صفاقس الدولي)
الهاتف :74228455/74298960

الفاكس: 74229164
البريد اإللكتروني: 

 cfa.bachhamba@atfp.tn

مركز التكوين والتدريب المهني 
بالمحرس

العنوان : نهج تونس احملرس 3060 صفاقس
الهاتف :74290071

الفاكس: 74692463
 cfa.mahres@atfp.tn:البريد اإللكتروني

تقني سام في التصميم 
واإلبتكار في صناعة 

المالبس

تقني سام في أساليب 
صناعة المالبس 

تقني سام في التصرف 
في الصيانة الصناعية

تقني سام في تصميم 
وصناعة القوالب واألدوات

تقني سام في مراقبة 
الجودة في الصناعة 

الغذائية

مسير أشغال بناء

تقني سام في اآللية 
واإلعالمية الصناعية

كافة الشعب

كافة الشعب

العلوم التقنية / رياضيات / 
العلوم  تجريبية / اقتصاد 
وتصرف / العلوم  إعالمية

العلوم التقنية /رياضيات

رياضيات/ العلوم  تجريبية / 
رياضة

العلوم التقنية/ رياضيات
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية / إقتصاد وتصرف

كافة الشعب

العلوم التقنية/ رياضيات 
/العلوم  تجريبية/ العلوم  

إعالمية 

تقني سام في الجودة 
في صناعة المالبس

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

2.516

0

0

0

0

16

0 16

16

16

32

1616

16

32

0
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مساعد رئيس حضيرة 
تنقيب

مسّير أشغال بناء

تقني سام في 
كهرباء البناء

واليـة قـابس 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في البناء 
والتنقيب بقابس

العنوان : ص ب 37 زريق (قرب امللعب 
الرياضي)- 6000 قابس

الهاتف : 75291884
الفاكس: 75393227

 csfbf.gabes@atfp.tn:البريد اإللكتروني

العلوم التقنية/ رياضيات/ 
العلوم  تجريبية 

العلوم التقنية / رياضيات/ 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية / إقتصاد وتصرف

2.5320

العلوم التقنية/ رياضيات/ 
العلوم  تجريبية / العلوم  

إعالمية / إقتصاد وتصرف
23216

2160

تقني سام في تكييف 
الهواء

واليـة مدنين 

نوع الباكالوريااالختصاصالمركز
مّدة 

الّتكوين
بالّسنة 

عدد المقاعد
سبتمبر
2015 

فيفري 
2016

المركز القطاعي للتكوين في الطاقة 
بجربة

العنوان : نهج الطيب املهيري حومة السوق 
4180 جربة

الهاتف :75640121
الفاكس: 75647948

 csfe.jerba@atfp.tn :البريد اإللكتروني

العلوم التقنية / رياضيات/ 
العلوم  تجريبية/ العلوم  

إعالمية

2.5160
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إختصاصات التكوين
في مستوى مؤهل تقني سام



مسّير أشغال بناء
Conducteur de travaux en bâtiment

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان 

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 
-إقتصاد وتصرف 

وبرمجة  وتنسيق  ومتابعة  تنظيم  البناء  أشغال  مسير  يؤمن 
التقنيين  في  التصرف  عن  مسؤول  وهو  البناء،  حضائر  أشغال 
التنظيم  طرق  على  عمله  في  ويعتمد  بالحضيرة،  والعملة 

والتصرف الكفيلة بضمان تمشي الجودة والسالمة المهنية

في  ستستعمل  التي  المواد  وجودة  التربة  نوعية  مراقبة   -
األشغال

- المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والمالية للمشروع
- إعداد األنشطة التقنية في الحضيرة

- إعداد الميزانية التقديرية

 
- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 

- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية
- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 

في الطاقة
- الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس
-  المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان 

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس 
-  مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء و توابعه بابن سينا 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في دراسة وتصميم األثاث
Technicien supérieur en étude et méthode d’ameublement

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف 

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية - 
إقتصاد وتصرف  

الملفات  األثاث  وتصميم  دراسة  في  السامي  التقني  يعد 
كما  األثاث،  من  وحاجياته  الحريف  لمتطلبات  وفقا  الفنية 
ويتولى  اإلنجاز  طرق  ودراسة  التصميم  أشغال  في  يساهم 

اإلشراف على العملة المكلفين بمهمة التركيب
 

- إنجاز ملف اإلنتاج
- إعداد وإنجاز النماذج

- إعداد وقراءة الرسوم الفنية ومخططات التنفيذ
- إنجاز رسومات ثنائية وثالثية األبعاد ورسومات تقديمية

- اإلسهام في صناعة األثاث بالورشة
- اإلسهام في ابتكار منتوج جديد

 

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في التصرف في إنتاج الخشب واألثاث
Technicien supérieur de gestion en production de bois et d’ameublement

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 

واألثاث  الخشب  إنتاج  في  التصرف  في  السامي  التقني  ينفذ 
الملفات الفنية المنجزة من طرف مكتب الدراسات بالمؤسسة 
وذلك من خالل صناعة األثاث بمختلف الورشات الموضوعة تحت 
تصرفه. كما يساهم في أشغال الدراسة والتصميم واالبتكار 
والمتصرف  بالورشات  التنظيم  المباشر على  المسؤول  ويعتبر 
العملة وعلى جودة  اإلنتاج وفي شؤون  الرئيسي في حلقة 

المنتوج.

-  تنفيذ ملفات اإلنتاج
-  تنظيم الورشات

-  قراءة الرسوم الفنية
-  التحكم في اإلنتاج

-  التصرف في  شؤون العملة والتقنيين
-  إعداد مخططات التصنيع

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في تكييف الهواء
Technicien supérieur en climatisation

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 

التقنية  بالدراسات  التقني السامي في تكييف الهواء  يقوم 
وتحديد  الصحي  والتجهيز  والتبريد  بالتكييف  المتعلقة 
فريق  أعمال  على  يشرف  كما  األشغال.  لتنفيذ  مخططات 
كراس  متطلبات  حسب  األشغال  تطبيق  على  ويسهر  الصيانة 

الشروط ومعايير الجودة.

-  إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بتكييف الهواء 
-  اإلشراف على مراحل تنفيذ األشغال
-  تسيير وتنسيق أشغال فريق الصيانة

-  إتقان البرمجيات الخاصة بالرسم بالحاسوب
-  العمل بمصلحة ما بعد البيع والتصرف في قطع الغيار

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء و توابعه بابن سينا  
-  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة  بنابل

-  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة 
-  المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة 

 
المراكز المعنية :
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مسّير أشغال عمومية
Conducteur de travaux publics

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان

 الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 
-إقتصاد وتصرف 

تتمثل مهمة مسّير أشغال عمومية في المساهمة في إنجاز 
على  الحضيرة  إعداد  في  وكذلك  والمالية  الفنية  الدراسات 
تنظيم  يؤمن  كما  والتقنية.  والمالية  التنظيمية  المستويات 

ومتابعة سير األشغال.

-  مراقبة جودة المواد األولية
-   تأمين اإلعداد التقني للحضيرة

-  المساهمة في إعداد الدراسة التقنية أو المالية للمشروع
-  إعداد الميزانية التقديرية

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة

 
-  المركز القطاعي للتكوين في األشغال العمومية بالمرناقية 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في البيئة و الطاقة اختصاص :حراري و صحي
       Technicien supérieur  en environnement, énergie et fluides, option :thermique

et sanitaire

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتين و نصف 

 – تجريبية  علوم   – إعالمية   – رياضيات   - تقنية  الباكالوريا 
إقتصاد وتصرف

وصحي  اختصاص:حراري  والطاقة  البيئة  في  السامي  التقني 
على  قادر  دراسات  أوبمكتب  الميدان  على  العمل  يمكنه 
المرافق  صيانة  أنشطة  وتخطيط  البناء  مواصفات  تصميم 
الفنية  الدراسات  في:إجراء  مهامه  وتتمثل  الحرارية  الصحية 
في السباكة والتدفئة المركزية وإنتاج المياه الساخنة، تنفيذ 
السباكة  في  والصيانة  التركيب  وأعمال  والتخطيط  الدراسات 
المشرف  إلى  لتمريرها  األعمال  استقبال  المركزية،  والتدفئة 
التدفئة  مرافق  وتشغيل  الصيانة  تنظيم  المسؤول،  أو 
ومعدات  مرافق  لصيانة  مختلفة  اتصاالت  إدارة  المركزية، 
التدفئة المركزية والسباكة الصحية وتنظيم المبيعات التقنية 

ما بعد البيع وخدمة إدارة قطع الغيار.

-  االندماج في مكان العمل.
-  أداء أنشطة العمل األساسية للحرارة والصحة.

-  أداء العمل على الجهاز الحراري والصرف الصحي.
-  توفير الطاقة وحماية البيئة

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة
 

 
-  المركز القطاعي للتكوين في البناء و توابعه بابن سينا 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في التصميم واالبتكار في صناعة المالبس
Technicien supérieur styliste modéliste des industries de l’habillement

24

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

صناعة  في  واالبتكار  التصميم  في  السامي  التقني  يساهم 
حسب  وإنجازها  جديدة  منتوجات  استنباط  في  المالبس 
فريق  ضمن  ويعمل  السوق.  واتجاهات  الموضة  متطلبات 

وينسق أنشطة قسم دراسة التصاميم لغاية إنتاجها صناعيا

-  قراءة رسوم مجموعة ابتكارات
-  اإلسهام في إنجاز النماذج

-  إعداد ملف المعطيات الفنية الخاصة بالمنتوج
-  اإلسهام في صنع المنتوج

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في االكساء بتونس
-  المركز القطاعي للتكوين في االكساء بحلق الوادي

-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بالمنستير 
-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء محمد علي صفاقس 

-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء والزرد ببنبلة 
-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة

 
المراكز المعنية :
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- المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بتونس 
- المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة 

- المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة 
- المركز القطاعي للتكوين في االكساء بحلق الوادي

- المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بالمنستير 
- المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء محمد علي صفاقس

- المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل 

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

تعهد للتقني السامي في الجودة في صناعة المالبس مهمة 
يعمل  التي  المؤسسة  أقسام  بكامل  الجودة  تمشي  تركيز 
بها، كما يتولى التصرف في األعوان وضبط حاجيات الّتكوين 

وتحديد إستراتيجية التواصل 

-  المساهمة في تحديد إستراتيجية الجودة بالمؤسسة
-  اعتماد طرق مراقبة الجودة

-  السهر على مطابقة المنتوج لمواصفات الجودة
-  تحسين جودة اإلنتاج

-  مراقبة خدمات المناولة

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة 
       

 
المراكز المعنية :

تقني سام في الجودة في صناعة المالبس
Technicien supérieur qualiticien des industries de l’habillement
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تقني سام في أساليب صناعة المالبس
Technicien supérieur en méthodes des industries de l’habillement

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

ضمن  يتدخل  المالبس  صناعة  أساليب  في  السامي  التقني 
صناعة  منتوجات  لجميع  اإلنجاز  طرق  لوضع  اإلنتاج  فريق 
األساليب  دراسة  قسم  متطلبات  حسب  ومتابعتها  المالبس 
كما  اإلنتاج.  وسائل  وخاصيات  والمواصفات  للتصاميم  وطبقا 
التصرف  إلحكام  ويتدخل  المصاريف  ترشيد  على  يسهر 

ومراقبة الجودة وتطوير اآلليات وطرق التنفيذ.  

-  إعداد ملف الدراسة التقنية الخاصة بالمنتوج
-  متابعة إنجاز األنموذج وإصدار أوامر التنفيذ 

-  التصرف والمراقبة في تنظيم إنجاز التنفيذ
وتصنيع  التنفيذ  طرق  أنجع  على  للبحث  الدراسات  اعتماد   -

اإلنتاج

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بتونس 
-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة

-  المركز القطاعي للتكوين في االكساء بالمنستير
-  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء محمد علي صفاقس 

 
المراكز المعنية :
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-  المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين
-  المركز القطاعي للتكوين في الجلود واألحذية بتازركة

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

وتنظيم  ببرمجة  األحذية  انتاج  في  السامي  التقني  يكلف 
والضغط على  اإلنتاجية  تحسين  لغاية  األحذية  انتاج  ومتابعة 
التصرف  تقنيات  لحذق  مدعّو  فهو  وللغرض  اإلنتاج  كلفة 

والتواصل ومراقبة الجودة 

-  التصرف في ورشات اإلعداد والتركيب والصقل
-  تصميم  نماذج باستعمال التطبيقات المناسبة

-  التصرف في تنظيم عمل الصيانة بمختلف وحدات االنتاج
-  التصرف في الجودة داخل وحدة إنتاج األحذية

-  تسيير مشروع صناعي

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة

 
المراكز المعنية :

تقني سام في إنتاج األحذية
Technicien supérieur en production de chaussures
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تقني سام منسق في اللحام
Technicien supérieur : Coordinateur en soudage

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

المتعلقة  األنشطة  تنظيم  على  يسهر  اللحام  في  المنسق 
باللحام وفقا لمعايير الجودة والتكلفة والوقت والمواصفات 

الفنية الوطنية منها والدولية .
عمليات  منفذي  ومساندة  ومراقبة  متابعة  في  هام  دور  له 
خالل  من  الحظائر  في  أو  الصناعية  المؤسسة  داخل  اللحام 
اإلجراءات  تبين  بجذاذات  كمدهم  للمشروع  الفنية  الملفات 

الواجب اتخاذها واإلرشادات الكفيلة بإنجاح عمليات اللحام
من مهامه السهر على ضمان جودة عمليات التجميع واللحام 
واتخاذ  المطلوبة  الفنية  والمواصفات  الشروط  لكراس  طبقا 
عملية  على  المنجرة  العيوب  وإصالح  لتالفي  الالزمة  التدابير 

اللحام.

-  إتقان تقنيات القص الحراري والميكانيكي
-  تطبيق المفاهيم الخاصة  بعلم المعادن

-  تطبيق تكنولوجيا أساليب اللحام والتقنيات ذات الصلة
-  تصميم وتخطيط اإلنشاءات المعدنية

(CAO) et (TAO) التصميم والتخطيط بالحاسوب  -
-  تطبيق مفاهيم وطرق تنظيم اإلنتاج
-  المعالجة الحرارية للفوالذ والمعادن

-  إتقان جميع أساليب اللحام
-  تركيز مخطط اإلصالحات والصيانة

-  إرساء نظام جودة في اللحام

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل
 بورقيبة 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام  في التركيب المعدني
Technicien supérieur en construction métallique

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف.

الباكالوريا تقنية - رياضيات –علوم تجريبية.
 

وقيادة  بصميم  يقوم  المعدني  التركب  في  السامي  التقني 
المشاريع في مجال البناء المعدني والتي تشمل المطالة السميكة 

والصفائح المعدنية واألنابيب الصناعية والهياكل المعدنية .
الدراسات  (مكتب  الصناعية  المؤسسة  صلب  خاصة  عمله  مجال 
الزالت  الحظائر  في  وكذالك  التصنيع)  ورشات  و  اإلنتاج  وأساليب 

وإقامة أو صيانة المشاريع والمنشئات.
يقوم بقيادة اإلشغال على اآلالت التقليدية اليدوية أو الرقمية له 
وله  المستعملة  للمواد  والتركيب  التجميع  تقنيات  بمختلف  دراية 
دراية باستعمال اآلالت الخاصة بالقص والتشكيل والطي والدرفلة 

والشنكرة .... 

-  إعداد ملفات اإلنتاج والتصنيع خاصة بعنصر أو أكثر لمشروع أو 
منشأة 

-  التكفل بتصنيع عناصر هيكل معدني 
-  التكفل بتصميم عناصر أو مشروع في المطالة السميكة

-  التكفل بصناعة وحادات من األنابيب
-  التكفل بتجميع وتركيب وحدات عناصر المشروع

-  إعادة هيكلة مشروع     
-  تطبيق المفاهيم الخاصة  بعلم المعادن.

-  تطبيق أساليب ووسائل التجميع و التركيب.
.(CAO) et (TAO) التصميم والرسم بالحاسوب  -

-  إدارة اإلنتاج في ورشة التصنيع 
-  تطبيق نظام الجودة و مراقبة اإلنتاج 

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

-  الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم في 
الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة
 

المراكز المعنية :
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تقني سام في تصميم وصناعة القوالب واألدوات
Technicien supérieur en conception et fabrication des moules et outillages

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية - رياضيات

يعمل التقني السامي في تصميم وصناعة القوالب واألدوات 
وصنع  البالستيك  تحويل  في  المختصة  الصناعية  بالمنشآت 

القوالب واألدوات.
صناعتها  وتسيير  واألدوات  القوالب  وتصميم  دراسة  ويتولى 

إلى جانب تشغيل األدوات في وحدات اإلنتاج

باعتماد  القوالب  بتصميم  المتعلقة  بالدراسات  القيام    -
التصور واإلنتاج بواسطة الحاسوب

وتركيب  ومراقبة  وصنع  البالستيك  تحويل  تقنيات  حذق    -
القوالب

-  تسيير ومتابعة مشاريع الجودة 
-  إعداد الكلفة التقديرية

-  لغات لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية 
-  المركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية والبالستيك بسوسة 

-  مركز التكوين والتدريب المهني بباش حانبة صفاقس

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في صيانة تجهيزات صناعة البالستيك
Technicien supérieur en maintenance des équipements de l'industrie plastique

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية - رياضيات

البالستيك  السامي في صيانة تجهيزات صناعة  التقني  يقوم 
مادة  لتحويل  المستخدمة  التجهيزات  وتعهد  صيانة  بمهام 

البالستيك وإعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية.
البالستيك  تحويل  في  المختصة  الصناعية  بالمنشآت  ويعمل 
وصنع القوالب واألدوات وكذلك بمؤسسات المناولة المختصة 

في الصيانة.

-  صنع وتركيب القطع من البالستيك
- إدارة األشغال المتعلقة بنقل اآلالت والتجهيزات والمحركات 

والموّلدات
والدارات  الكهربائية  بالدارات  وإصالحه  العطب  تشخيص   -

اإللكترونية ذات التيارات القوية 
األنظمة  وفي  الحركة  وتحويل  نقل  نظم  في  التحكم    -

التقليدية واالنقيادية
-  تحليل أساليب تحويل مادة البالستيك

-  تركيز اآلالت وفحص نظام تشغيلها

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين المهني في اللحام واآللية 
والبالستيك بسوسة 

 
المراكز المعنية :



تقني سام في صناعة البالستيك
Technicien supérieur en industrie plastique

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

يتولى التقني السامي في صناعة البالستيك اإلشراف على كل 
بالستيكية  قطع  بإنتاج  المتعلقة  والعمليات  األنشطة 
التحويل  آالت  وتعديل  اإلنتاج  وحدات  سير  على  واإلشراف 
والصيانة  المحكم  بالتنظيم  العمل  مواطن  وتعهد 

المستوجبة.
البالستيك  تحويل  في  المختصة  الصناعية  بالمنشآت  ويعمل 
وصنع القوالب واألدوات وكذلك بمؤسسات المناولة المختصة 

في الصيانة

-  إعداد المواد األولية لصنع القطع البالستيكية
باعتماد  البالستيكية  القطع  صنع  مراحل  على  اإلشراف   -

تقنيات مختلفة
مادة  وتحويل  واللحام  الصناعة  أشغال  على  اإلشراف   -

البالستيك
-  مراقبة أعمال الصيانة

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية والبالستيك 
بسوسة

 
المراكز المعنية :
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مساعد رئيس حضيرة تنقيب
Assistant chef de chantier forage

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية – رياضيات – علوم تجريبية

متابعة  تنظيم  برمجة  التنقيب  حضيرة  رئيس  مساعد  يتولى 
وتنسيق أشغال حضيرة التنقيب. كما تعهد له مهمة اإلشراف 
الجودة  معايير  إحترام  إطار  في  والعملة  التقنيين  على 

والصحة والسالمة المهنية.

-  تسيير وتنسيق أشغال فريق التنقيب
 tubage,)التنقيب في  المستعملة  التقنيات  مختلف  حذق    -

.(carottage, diagraphie
المرتبطة  التقنية  إيجاد حلول لإلشكاليات  المساهمة في    -

بعمليات التنقيب
الحضيرة  داخل  المطلوبة  والمردودية  النجاعة  ضمان    -

واحترام قواعد الصحة والسالمة المهنية.

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس
 

المراكز المعنية :



تقني سام في التصرف في الصيانة الصناعية
Technicien supérieur en gestion de la maintenance industrielle

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف
 

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - اقتصاد وتصرف- 
علوم إعالمية

الصناعية  الصيانة  في  التصرف  في  السامي  التقني  يعمل 
بالمنشآت االقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية.  

وهو يشرف على أعمال فريق الصيانة ويتوّلى مهمة تكوين 
مصالح  مع  بالتنسيق  الصيانة  أشغال  جودة  وضمان  الفريق 

اإلنتاج

األنظمة  المرتبطة بصيانة  التقنية  إيجاد حلول لإلشكاليات    -
للتجهيزات  والهيدرولية  والكهربائية  وااللكترونية  اآللية 

الصناعية،
- إيجاد حلول لإلشكاليات التقنية المرتبطة بتعديل التجهيزات 

الصناعية
-  تسيير وتنسيق أشغال فريق الصيانة

-  وضع برنامج صيانة وقائية

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية 
-  المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء

-  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل 
-  مركز الّتكوين والتدريب المهني بباش حامبة صفاقس

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف 

الباكالوريا تقنية - رياضيات- علوم تجريبية 

يسعى التقني السامي في كهرباء البناء إلى إعطاء النفوذ 
للمهن المرتبطة بتصميم (مكاتب الدراسات) وإنجاز (الحظائر) 
في  الكهربائية  المنشآت  نزل...)  مدارس،  (إدارات،  وصيانة 
أهمية  حسب  والضعيف  القّوي  الكهربائي  التيار  ميدان 
المشاريع، وتمكنه من العمل الفردي أو في صلب المجموعة. 
القرارات  وأخذ  المبادرة  إظهار  عليه  يجب  الحاالت  كل  وفي 

واالستعداد لالتصال وتحرير التقارير.

-  تحليل عمل اآلالت الكهربائية
األساسية  الكهربائية  والمواصفات  الضوابط  تطبيق    -

ومواصفات السالمة
-  اختيار األجهزة واألسالك والقنوات الكهربائية

-  تطبيق المواصفات اإللكترونية واألنظمة األوتوماتيكية
-  تطبيق المواصفات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية

-  استعمال برمجيات التصوير والتصميم
-  حل اإلشكاليات المرتبطة بالتركيب الكهربائي

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية 
-  المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات 

البيوطبية بتونس
-  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل 

-  المركز القطاعي للتكوين في البناء و التنقيب بقابس

 
المراكز المعنية :

تقني سام في كهرباء البناء
Technicien supérieur en électricité de bâtiment



تقني سام في  الصيانة الصناعية اختيار صيانة األنظمة اآللية
 Technicien supérieur en maintenance industrielle option : maintenance des

systèmes automatisés

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

 الباكالوريا رياضيات - تقنية - علوم تجريبية - علوم إعالمية
 

األنظمة  صيانة  اختيار  الصناعية  الصيانة  في  السامي  التقني 
التجهيزات  وتعهد  صيانة  في  مهنته  يمارس  اآللية، 
الصيانة  برامج  وإعداد  اآللية  األنظمة  في  المستخدمة 
الوقائية والعالجية وإيجاد الحلول المناسبة. ويمارس مهنته 
المختصة  بالمؤسسات  وكذلك  بأنواعها  الصناعية  بالمنشآت 

في الصيانة.

-  اتقان أساليب التصرف في الصيانة
-  تحليل سير األنظمة األوتوماتيكية وأساليب صيانتها

CAO-DAO استعمال برمجيات الرسم التقني  -
باألنظمة  عالقة  لها  التي  واإلنتاج  التصنيع  أساليب  تحليل    -

األوتوماتيكية
-  تطوير األنظمة األوتوماتيكية

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس
 

المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان

الباكالوريا تقنية – رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية

في  الصناعية  واإلعالمية  اآللية  في  السامي  التقني  يعمل 
وصناعات  الغذائية  الصناعات  مثل  مختلفة  اقتصادية  منشآت 
والصناعات  الفالحية  والصناعات  الطاقة  وتوزيع  إنتاج 

البتروكيميائية.
بتشغيل  المرتبطة  باألنشطة  القيام  أساسا في  ويتمثل دوره 
األنظمة األوتوماتيكية كمراقبة أساليب عملها والتحكم في 
الصيانة  بعمليات  القيام  جانب  إلى  اآلالت  تشغيل  وضعية 

والتحسين

-  تصميم وإنجاز برامج في مجال األوتوماتيك
-  تركيز األنظمة المرتبطة بسالمة األنظمة األوتوماتيكية

-  تطوير وتركيز الشبكات المحلية والصناعية
-  إصالح و/أو تركيب األنظمة األوتوماتيكية

األنظمة  عطب  وتشخيص  الوقائية  الصيانة  تأمين    -
األوتوماتيكية

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الصناعات اإللكترونية والكهربائية 
بتونس

-  المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان
-  المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية

-  المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بسوسة
-  المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس

 
المراكز المعنية :

تقني سام في اآللية واإلعالمية الصناعية
Technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle
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تقني سام في صيانة المعدات البيوطبية
Technicien supérieur en maintenance des équipements biomédicaux

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية

يقوم التقني السامي في صيانة المعدات البيوطبية بتركيب 
بتحديد  وذلك  وصيانتها  المعدات  من  النوع  هذا  وتشغيل 

العطب وتحليله وإصالحه.
اإلستشفائية  المؤسسات  بمختلف  أساسا  يعمل  وهو 
هذه  بيع  في  المختصة  وبالمؤسسات  والخاصة،  العمومية 

المعدات وتركيبها وكذلك المختصة في الصيانة

-  تشغيل وتعديل المعدات البيوطبية
للمعدات  التقنية  والصيانة  الوقائية  الصيانة  في  التحكم    -

البيوطبية
لشراء  المعتمدة  الشروط  كراسات  إعداد  في  المساهمة    -

المعدات البيوطبية 
-  تركيب المعدات والتثبت من مدى مطابقتها لمعايير الجودة

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات 
البيوطبية بتونس 

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 

للصناعة  التصميم  تقنيات  في  السامي  التقني  يعمل 
صناعة  في  المختصة  الدراسات  بمكاتب  االلكترونية 
الخدمات  لمختلف  المناولة  وبمؤسسات  اإللكترونيك 

اإللكترونية.
االحتياجات  حسب  االلكترونية  البطاقات  تصميم  يتولى  وهو 
في  يشارك  كما  شروط.  كراسات  تحددها  التي  والمتطلبات 
إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالتصميم أو بتطوير منتوجات 
وقع تصنيعها بغية تبسيط استعمالها أو تحسين مردوديتها

-  تنظيم أنشطة وحدة التصميم وتشخيص حاجياتها
-  تشخيص المحركات الكهربائية وأنظمة قيادتها

-  تصّور وتصميم المنتجات االلكترونية والكهربائية
-  تطوير أنظمة اإلنتاج

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الصناعات االلكترونية والكهربائية 
بتونس 

 
المراكز المعنية :

تقني سام في تقنيات التصميم للصناعة االلكترونية
Technicien supérieur en techniques de conception pour l'industrie électronique
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تقني سام في تقنيات اإلنتاج للصناعة االلكترونية
Technicien supérieur en techniques de production pour l’industrie électronique

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان 

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 

يشرف التقني السامي في تقنيات اإلنتاج للصناعة االلكترونية 
حيث  االلكترونية،  الصناعات  في  إنتاج  خلية  أو  وحدة  على 

يكلف بالتصرف وتنظيم تقنيات اإلنتاج. 

-  اإلشراف على وحدة اإلنتاج
- القيام بأعمال الصيانة الوقائية لألنظمة االلكترونية وتحديد 

العطب وتحليله
- تشخيص المحركات الكهربائية ذات التيار المتردد والمستمر

-  تشخيص األنظمة الهوائية والهيدروليكية
-  اإلسهام في إرساء تمشي الجودة بوحدات اإلنتاج

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الصناعات االلكترونية والكهربائية 
بتونس 

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

 الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية

 
واإلعالمية  الذكية  األنظمة  تطوير  في  السامي  التقني 
في  األوتوماتيكية  األنظمة  في  األخصائي  هو  الصناعية 
التصرف في الطاقة واألنظمة األمنية والتصرف في الشبكات 
اإلعالمية والرفاهة المنزلية وتصميم وإنجاز أنظمة اإلعالمية 

الصناعية.

-  تصميم وإنجاز األنظمة األوتوماتيكية
-  تصميم وإنجاز األنظمة لتحسين ورفاهة المنزل

-  تصميم وإنجاز األنظمة األمنية والمراقبة
-  تصميم وإنجاز أنظمة الشبكات اإلعالمية

-  تصميم وإنجاز أنظمة التحكم في الطاقة

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس
-  المركز القطاعي للتكوين في البناء و توابعه بابن سينا

 
المراكز المعنية :

تقني سامي في  تطوير األنظمة الذكية واإلعالمية الصناعية
 Technicien supérieur en développement des systèmes intelligents et informatique

industrielle
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تقني سام في االتصاالت اختيار إعالمية
Technicien supérieur en télécommunications- option informatique

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 

بمختلف  إعالمية  اختيار  االتصاالت  السامي في  التقني  يقوم 
المهام المرتبطة بتركيز أنظمة االتصاالت واإلعالمية والتصرف 
هذه  سير  حسن  تأمين  على  بالسهر  مكلف  هو  كما  فيها. 

األنظمة وتعهدها وصيانتها.
في  المختصة  االقتصادية  بالمؤسسات  أساسا  يعمل  وهو 

صيانة وبيع وتركيب أجهزة االتصاالت.

- تصميم الشبكات الهاتفية وأنظمة االتصاالت الجوالة
- تركيز الشبكات اإلعالمية

(...X25,RNIS,ATM) تركيز الشبكات الخاصة -
في  واإللكترونية  الكهربائية  التجهيزات  وصيانة  تصليح   -

قطاع االتصاالت

- لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
- الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

- الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية
-  المركز القطاعي للتكوين في االلكترونيك بسوسة

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

 الباكالوريا تقنية- رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية 

مؤهال  والشبكات  التحتية  البنى  في  السامي  التقني  يكون 
للقيام بأشغال الدراسة والتركيب والتشغيل والصيانة لشبكات 
الجديدة  األجيال  منها  وخاصة  المختلفة  األجيال  من  اإلتصال 
والالسلكية  السلكية  الحوامل  مختلف  ذلك  في  معتمدا 

ومختلف بروتوكوالت اإلتصال والنفاذ

-  إنجاز دراسات شبكات اإلتصال السلكية والالسلكية
-  تركيب شبكات األلياف البصرية

-  تركيب الشبكات الالسلكية
-  تركيب الشبكات القارة

-  تشغيل وصيانة الشبكات
-  متابعة وتأمين جودة اإلتصاالت

-  تشغيل شبكات الجيل الجديد
-  تسيير فريق عمل مركز النداء

-  لغات لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في اإلتصاالت بحي الخضراء
 

المراكز المعنية :

تقني سام في البنى التحتية والشبكات
Technicien supérieur en infrastructure et réseaux d’accès



تقني سام في صيانة الميكاترونيك
Technicien Supérieur en Maintenance Mécatronique

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان و نصف

 - تجريبية  علوم   - إعالمية   - رياضيات   - تقنية  الباكالوريا 
إقتصاد وتصرف

بمهام  الميكاترونيك  صيانة  في  السامي  التقني  يقوم 
الصيانة وإعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية للتجهيزات 
المختلفة مثل: صناعة  اإلقتصادية  المنشآت  المستخدمة في 
الصناعة  السيارات،  مكونات  صناعة  الكهربائية،  األسالك 
اإللكترونية، الصناعة الميكانيكية، الصناعات البيتروكيميائية، 

الصناعات الغذائية ...
 ويتمثل دوره أساسا في القيام باألنشطة المرتبطة بتشغيل 
في  والتحكم  عملها  كمراقبة  الميكاترونيكية  األنظمة 

وضعيات تشغيلها وصيانتها وتحسين مردودياتها.

-  إنجاز و تصنيع األنظمة الميكانيكية و المعدنية.
-  تصميم و إنجاز برامج التحكم في األنظمة الميكاترونيكية.

-  إصالح و تركيب التجهيزات الميكاترونيكية.
-  صيانة وقائية للتجهيزات الميكاترونيكية.

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية و البالستيك بسوسة
-  المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بسوسة

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

 الباكالوريا علوم تجريبية - رياضيات - رياضة

الصناعات  في  الجودة  مراقبة  في  السامي  للتقني  تعهد 
في  الجودة  وتمّشي  المواصفات  احترام  مهّمة  الغذائية 

جميع مراحل اإلنتاج.

-  مراقبة جودة المواد األولية عند التزود
-  ضمان احترام تطبيق مواصفات الجودة عند اإلنتاج

-  مراقبة جودة المنتوج المصّنع والنصف مصّنع
-  التصرف في استعمال واستغالل أدوات ومعّدات القيس

-  تحسيس وتكوين األعوان في الجودة وحفظ الصّحة
-  المساهمة في تحسين وتطوير الجودة 

-  ضمان احترام مواصفات تتّبع حياة المنتوج

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء
 

المراكز المعنية :

تقني سام في مراقبة الجودة في الّصناعات الغذائّية
Technicien supérieur en contrôle qualité des industries Agro-alimentaires



مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا رياضيات - علوم تجريبية - رياضة

يؤمن التقني السامي في التغليف والتعبئة العمليات الخاصة 
بالتغليف والتعبئة بمختلف المؤسسات والشركات، كما يمكنه 
بالتعليب  المتعلقة  المنتوج  مراحل  جميع  في  المساهمة  
النهائي وتعبئته ونقله ومراقبته ورسكلته. وهو قادر على 

مواكبة التقدم للبحث وإستنتاج الحلول المالئمة.
ويمكنه العمل ضمن الفرق المختصة أو متعددة االختصاصات 
مراقبة  شراء،  بأقسام:  والصناعة  الخدمات  مجالي  في 
العلمية،  البحوث  مخابر  والتطور،  البحث  اختبارات،  الجودة، 

اللوجستيك.

- ابتكار وتصميم التغليف.
-  حماية المحيط باعتماد الرسكلة

-  تملك تقنيات معرفة المواد
-  ضمان مراقبة وجودة اإلنتاج

-  التحكم في إستراتيجية اللوجستيك
-  إحكام التصرف في وحدة التعبئة.

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء
 

المراكز المعنية :

تقني سام في التغليف و التعبئة في الصناعات الغذائية
Technicien supérieur en emballage et conditionnement des industries Agro-ali-

mentaire
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان 

الباكالوريا اقتصاد وتصرف-علوم تجريبية-رياضيات

التصرف  في  التوزيع"  في  "اللوجستيكي  مهمة  تتمثل 
النقل  ميادين  في  والبشرية  المادية  الموارد  في  المحكم 
الخدمات  تنظيم  وحسن  البضائع  وخزن  والترصيف  والّشحن 

اللوجستّية بالمؤسسات االقتصادية.

-  تنظيم عمليات الّنقل الدولي
-  التصرف في وسائل النقل

-  التصرف في حاجيات النقل 
-  التصرف في المخزون

-  التصرف في وسائل الرفع والشحن والترصيف.
-  تنظيم فضاءات الخزن

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

- الحقوق والواجبات: قانون الشغل وثقافة المحيط والتحكم 
في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك ببرج 
السدرية  

 
المراكز المعنية :

لوجستيكي في التوزيع
Logisticien de distribution
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تقني سام في المحاسبة والمالية
Technicien supérieur en comptabilité et finances

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا اقتصاد وتصرف – رياضيات - علوم تجريبية

بمسك  والمالية  المحاسبة  في  السامي  التقني  يقوم 
وذلك  الميزانية  وإعداد  المالية  التحاليل  وإجراء  الحسابات 
بمصلحة المحاسبة بالمؤسسة التي يعمل بها أو صلب مكتب 

مختص.

-  إعداد الميزانيات التقديرية
-  القيام بالعمليات الحسابية والجبائية                                                                                                                                                                                                                                      
-  تحليل الوضعية المالية للمؤسسة ومراقبة كلفة االستغالل

-  القيام بعمليات الجرد

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

المتعلقة  باألنشطة  التجارة  في  السامي  التقني  يقوم 
واإلعالم  واإلرشاد  البيوعات  وبتأمين  بالحرفاء  باإلتصال 
يساهم  كما  وخدماتها.  المؤسسة  منتوجات  في  والتصرف 
العمل  ويمكنه  للمؤسسة.  التجارية  االستراتيجية  وضع  في 

بمختلف المؤسسات التجارية والصناعية.

-  استكشاف الحرفاء ودراسة السوق
-  تسويق المنتوجات والخدمات

-  تأمين المشتريات وترشيد التصرف في المخزونات
-  استغالل تطبيقات التصرف التجاري
-  تأطير الفريق المكلف بالمبيعات

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

تقني سام في التجارة
Technicien supérieur en commerce

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت 
-  المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة 

 
المراكز المعنية :
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تقني سام في التجارة الدولية
Technicien supérieur en commerce international

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

التجارية  الدولية العمليات  التجارة  التقني السامي في  يؤمن 
داخل البالد ومع األطراف الخارجية، كما يساهم في التعريف 
ومناقشة  إعداد  وفي  المحتملين  الحرفاء  لدى  بالمنتوج 
الوثائق  إعداد  ويتوّلى  تنفيذها.  ومتابعة  وإبرامها  العقود 
مع  الملفات  وتسوية  والتصدير  االستيراد  بعمليات  المتعلقة 

مصالح القمارق.
في  المختصة  وبالشركات  الديوانة  بمصالح  العمل  ويمكنه 
التجارية  المؤسسات  مختلف  جانب  إلى  والتصدير  التوريد 

والصناعية الناشطة محليا ودوليا

-  دراسة السوق
-  إعداد وتنفيذ الصفقات التجارية لالستيراد والتصدير

-  التعهد بملف النزاعات في مجال التجارة الدولية
-  القيام بعمليات الوساطة القمرقية

-  التصرف في الشراءات

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة 

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان

الباكالوريا (كافة الشعب)
 

النصح واإلرشاد  بتقديم  النداء  بمراكز  يقوم مستشار حريف 
بعد  عن  االتصال  الوسائل  جميع  باعتماد  للحرفاء  والمشورة 
(أنترنات، هاتف، إرساليات قصيرة...) كما يساهم في التعريف 
البيع  أنشطة  ويؤمن  المحتملين،  الحرفاء  لدى  بالمنتوج 
وتقديم الخدمات عن بعد ويمكنه العمل بالشركات المختصة 
في مراكز النداء الناشطة محليا ودوليا في مجاالت التأمينات 

والبنوك واالتصاالت والبيع عن بعد. 

-  مساندة و مساعدة الحرفاء عن طريق الهاتف
-  عمليات البيع عن بعد

-  القيام بعمليات التسويق
-  اإلسهام في تطور المهنة بشركات مراكز النداء

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

مستشار حريف بمراكز النداء
 Conseiller clients pour centres d’appels

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة  
 

المراكز المعنية :
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مساعد مديرية
Assistant(e) de direction

مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا (كافة الشعب)

ومهام  اإلدارة  أعمال  بتسهيل  المديريـة  مساعد  يقوم 
انجاز  في  ويساهم  المباشر  المسؤول  إشراف  تحت  التصرف 
بالمراسالت  المتعلقة  اإلدارية  الصبغة  ذات  األعمال  مختلف 
والتوثيق والخدمات الهاتفيـة وتنظيم رزنامة عمل المسؤول.

الهاتف)عربية–  عبر  أو  مباشرة  الثالث  باللغات  التواصل    -
فرنسية– انقليزية(

 Word –Excel –Power المكتبية  البرمجيات  استعمال    -
Point- Access

-  معالجة البريد والمعلومات
-  تصنيف الوثائق وترتيبها 

-  كيفية البحث عن المعلومات
-  تحرير المراسالت اإلدارية والتجارية

-  استقبال الزائرين
-  متابعة األعمال اإلدارية

-  تنظيم االجتماعات والمهامات
-  تنظيم الوقت واألعمال

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت 
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة 

-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف
-  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

 
المراكز المعنية :
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مّدة الّتكوين :

شروط االلتحاق بالّتكوين :

وصف المهنة المستهدفة :

أهم الكفايات  : 

الّتكوين العام   :

 

سنتان ونصف

الباكالوريا تقنية - رياضيات - علوم تجريبية - علوم إعالمية - 
اقتصاد وتصرف

 
والوسائط  التسويق  إختصاص  في  السامي  التقني  يقوم 
التواصل  وتقنيات  الرقمية  الوسائط  بإستغالل  المتعددة 
الملتيميديا  خدمات  وترويج  التصاميم  إنجاز  في  والتسويق 

وهذا وفقا لمتطلبات الحريف

-  حذق استعمال البرمجة اإلعالمية
-  تصميم مواقع واب ثابتة وصور رقمية

-  تركيب الصوت والفيديو للوسائل المتعددة الوسائط
-  اتقان تقنيات التسويق واإلتصال

-  تصميم موقع للخدمات اإللكترونية
-  التسويق والصيانة عن بعد

-  لغات: اإلنقليزية والفرنسية والعربية 
-  الصحة: ثقافة صحية وسالمة مهنية وتربية بدنية

المحيط  وثقافة  الشغل  قانون  والواجبات:  الحقوق    -
والتحكم في الطاقة

-  الثقافة الرقمية وروح المبادرة 

تقني سام في التسويق والوسائل متعددة الوسائط 
Technicien supérieur en marketing et multimédia

-   المركز القطاعي للتكوين في اإلتصاالت بحي الخضراء
 

المراكز المعنية :
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التكوين المهني

مسلك للنجاح
           

اختيار موفق                                       
و تمنياتنا بالنجاح.


